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« 

Gemachtigde: Ir. JT.J. de Kier c.s., kantocrh&udende: 
Parkweg 10 te ' s-G-ravenhage 

Ingeroepen recht' van vooi'rang: — 

Korte aanduiding: 'JerJmijze voor het sluiten v".n oidiul-
lingsbuisen voor splijtot o f eleneirc3n, 
alsmede omhullingsbuis . ves/v- ardigd 
Volgens deze werkwijze. 

De uitvinding h&eft "betrekicing op een werlar/ijzé vc'o 
h e t gasdicht . sluiten van de uiteinden van omhullings-
"buiaen voor splijtstofelementen voor kernreactoren, res-
pectievelijk voor het sluiten van .dergelijke huizen op 
één of meerdere plaatsen gelegen tussen 'de uit eind an v-.n 
de huizen, an welke werkwijze daaruit "bestaat dat de bui 
uiteinden respectievelijk de tussengelegen ouisdelen t m 
sen twee stempels worden-geplaatst en platgedrukt en daa 
na worden, dichtgelast respectievelijk geheel of ten dele 
worden dichtgelast. -

Een dergelijke werkwijze voor het platdrukken er. 
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dichtlassen van de uiteinden van .omhullings buizen voor 

splijtstofelementen is "bekend volgens het Britse octrooi-

schrift nr. 1 .093.259-

Het dichtlassen van de platgedrukte- buisuiteinden 

geschiedt volgens dit octrooischrift door de open zijde 

van 'het platgedrukte "buisuiteinde met behulp van een au-

to.geen-las dicht te lassen respectievelijk/d.oor verwar-

ming van een hoeveelheid soldeernateriaal, hetwelk in 

het buisuiteinde aangebracht is. 

De uitvinding beoogt dese omslachtige en tijdroven-

de wijze van dichtlassen te verbeteren door twee of meer-

dere omhullingsbuizen na het platdrukken naast elkaar res 

pectievelijk achter elkaar te plaatsen en daarna over de 

platgedrukte delen van de omhullingsbuizen vrijwel tege-

lijkertijd eon dichtingslas te leggen mt-t behulp van 

een energiestraallas zonder toevoeging v;m uoldoeriaateri-

aal. Onder een energiestraallas wordt hior. vurataan- een 

lasmethode, waarbij georuik gemaakt wordt v;.'n een laser-

straal, een electronenstraal of eeïl .argonarclas. 

Voor het dichtlassen van de platgedrukte buisuitein-

den respectievelijk het geheel of ten dele dichtlassen 

van de platgedrukte tussengelegen buisdelen kan volstaan 

v/orden met een enkele lasbaan, doch indien noodzakelijk 

kunnen twee of meerdere parallel lopende 1 

as oanen aange-

bracht v/ordon. Door liet laspro.ces op automatische wijze 

ta doen verlopen, zal het aanbrengen v.,n twee of meerdere 

parallelle lasbanen weinig meer tijd vergen dan bij het 

aanbrengen van een enkele lasbaan. 

Het platdrukken alsmede het geheel ̂ of ten dele dicht-

lassen van één of meerdere buisdelen vrelke -gelegen zijn 

tussen de buisuiteinden heeft als. bijzonder voordeel, dat 

hiermede axiale verschuivingen van de zich in de buis be-

vindende splijtstof voorkomen ' '^.worden respectievelijk 

aanmerkelijk verminderd worden. Tengevolge namelijk van 

een verdichting van de splijtstof tijdens reactorbearijf 

[_ dicht' te solderen 
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neemt-/het sp li j t s t o f vo lume af. Hieruit resulteren vrije 

ruimte in de splijtstof kolom, waardoor een, verplaatsing 

kan o'ptreden in axiale 2in. Hierdoor1 gal &ê buis - tür 

plaatse van genoemde vrije ruimten' niet,voldoende weer-

stand kunnen Meden tegen de uitwendig op de buis werken-

de krachten en zal de buis daar ter plaatse, bijvoorbeeld 
T 

ten.gevolge van de koelmidaeldruk,- gedeformeerd en uit-

eindelijk platgedrukt worden. Indien dit platdrukken van 

de omhullingsbuis geschiedt nadat de buis reeds meerdere 

naahdeii in bedrijf is in de kernreactor sal de aoor stra-

lingsinwerking bros geworden buis gaan scheuren. Door de-

ze scheuren komen radioactieve splijtingsprodukten in het 

koelEïiddel èn zal het ~ehele koelsysteem besmet worden. 

Éeneinde deze ongewenste gevolgen van de defomatis 

respectievelijk van het platdrukken te voorkonen wordt de 

bui::-, volgens'de uitvinding, zoals boven beschreven, - op 

6 én of pi&erdere planteen gelegen tussen de buisuiteinden 

platgedrukt en geheel of ten dele dichtgelast, waardoor 

de buis in twee of meerdere compartimenten wordt verdeeld 

welkercompartimenten ieder een relatief geringe hoeveel-

heid splijtstof bevatten. Hierdoor zal de zich vormende 

eerder genoemde vrije ruimte per cpmpartiment kleiner zij] 

waardoor de kans op splijtstofverschuiving en dus ook op 

deformatie van het betreffende buisdeel aanmerkelijk ver-

kleind wordt. De leans 00 deformatie van buisdelen is 

daardoor drastisch verminderd. Deze- kans op deformatie 

wordt bovendien verminderd doordat tengevolge van het plat 

drukken van cie omhullingsbuis op plaatsen gelegen /tussen 

zijn uiteinden, de boven- en onderzijde „van de buisdelen 

een aangepaste vorm bezitten. Sen vorm nt-melijk welke over 

eenkomt met de vorm welke een conventionele onhullinv;s-

buis zou aannemen ter plaatse van de eerder genoemde vri^e 

ruimte,indien aida 

ar een defom&tis, bijvoorbeeld tenge-

volge van de koelmiddeldruk, zou plaatsvinden. 

Zoals bekend staan omhullingsbuizen voor splijtctc'f-
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•elementen, onder meer ten gevolge var., hun dikwijls grote 

lengte, bloot aan de invloed- van verschillende daarop wer-

kend ë krachten, zoals bijvoorbeeld ten gevolge van buig-

momenten en knikmomenten. Op" doelmatige wijze wordt de 

weerstand tegen de genoemde krachten, welke uitgeoefend 

worden op een omhullingsbuis volgens de uitvinding in all< 

richtingen gelijk gemaakt, door de tussen de buisuiteindei 

gelegen buisdelen onder een hoek, bijvoorbeeld een hoek 

van 90°, ten opzichte van-elkaar plat te drukken. 

De omhullingsbuizen kunnen zoals hierboven reeds were 

opgemerkt, na het platdrukken op één of meerdere plaatsen 

gelegen tussen de uiteinden van deze onhullingsbuizen, te: 

plc.atse van' de platgedrukte delen bijvoorbeeld slechts -

ten dele worden dichtgelast. 

Hierdoor ontstaat het voordeel dat de zich tijdens 

hot bedrijf van een kernreactor, war.rin dergelijke omhul-

ling buizen gevuld mot splijtstof geplaatst zijn, in de 

uplijtotof ontwikkelende splijtgassen, de gelegenheid héb-

bon naar relatief koudere dêlen vah de cffihullingsbuizen 

te ontwijken. 

De'omhullingsbuizen kunnen, zoals - hierboven reeds 

werd opgemerkt,- na liet platdrukken op één of meerdere 

plaatsen gelegen tussen de uiteinden'van deze omhullings-

buizen, ten plaatse van de platgedrukte delen,cok geheel ^ 

wor.den dichtgelast. Hierdoor ontstaat het voordeel dat de 

zich tijdens het bedrijf van een kernreactor, waarin der-

gelijke gelijke omhullingsbuizen gevuld met splijtstof ge-

plaatst zijn- in de splijtstof ontwikkelende splijtgassen 

in kleine compartimenten zijn opgesloten zodat bij het 

defect raken,van Xén compartiment slechts- een klein ge-

deelte ven de splijt^_____gassen het koelmiddel verontrei-

nigen. 

Aan de hand van de hiernavolgende figuur be schrijving 

zal de uitvinding nrder toegelicht, worden. 

l_ gasdicht 
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fig. 1,. Stelt schematisch, een aanzicht voor van een aan-

tal naast elkaar geplaatste bovendelen van om-

j ' huilingsbuizen volgens de uitvinding. 

/ fig, 2. Stelt schematisch een aanzicht voor van een aan-

tal naast elkaar respectievelijk achter elkaar 

geplaatste bovendelen van onhullingsbuizen vol-

gens de uitvinding, 

fig. 3.en 4 . Stellen schematisch een gedeeltelijke verti-

kale doorsnede voor van een conventionele 

omhullings bui s gevuld met splijtstof, 

fig. 5- Stelt schematisch een gedeeltelijke vartikale 

doorsnede voor van een omhullingsbuis volgens de 

uitvinding. 

fig. 6, 7 en 8. Stellen schematisch een aanzicht voor var-

het bovendeel van een omhullingsbuis vol-

gens de uitvinding'. 

Volgens fig. 1 zijn een aantal onhullings buizen 1 

vooralen van platgedrukte uiteinden 2. Doordat,de buizen 

.1 naast elkaar gelegen zijn kunnen de platgedrukte uitein 

den 2 vrijwel tegelijkertijd dichtgelast worden. Het 

dichtlassen geschiedt óver een enkele laèbaan of zoals in 

fig. 1 aangegeven over twee parallelle lasbanen 3 . 

- Teneinde het aantal gelaste bjuisuiteinden per las-

propedure te vergroten, worden-volgens fig. 2 een aantal 

omhullingsbuizen 1 met hun platgedrukte uiteinden 2 naast 

elkaar respectievelijk achter elkaar geplaatöt. Zoals ook 

in de fig. 2 aangegeven'is, zijn de buisuiteinden 2 over 

twee parallelle lasbanen 3 vrijwel tegelijkertijd dicht-~ » 

gelast. 

Volgens fig. 3 is in gedeeltelijke vertikale door-

snede een conventionele onhullingsbuis 4 weergegeven, 

welke omhullingsbuis gevuld is met splijtstof 5» Ket 6 

is een vrije ruimte weergegeven, .welke dient voor het op-

nemen van gasvormige splijtorodukten. 
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Zoals reeds . hiervoor -werd' öesc'r,reyen zal "bij lang-
durig reactorbedrijf een axiale verplaatsing van de jplijl 
stofkolom kunnen plaatsvindén, zoals is weergegeven riet 5 
in-de fig. 4, welke dezelfde omhullingsbuis•4 van fig. 3 
voorstelt. Zoals de fig. 4 laat zien is tengevolge van 
de hiervoor genoemde oorzaken de vrije ruimte 7 ontstaan. 
Hierdoor "bestaat het gevaar dat een gedeelte van de om-
hullingsbuis ter plaatse van 7 tengevolge van uitwendige 
krachten coals "bijvoorbeeld de koelmiddeldruk, samenge-
drukt zal worden op een wijze zoals met stippellijnen 
ter plaatse van 7 is weergegeven. 

Teneinde het genoemde gevaar van samendrukken van de 
omhullingsbuis ter plaatse van de vrije ruimte te voor-
komen, wordt volgens de uitvinding de omhullingsbuis op 
één of meerdere plaatsen, gelegen tussen'do buisuiteinden, 
platgedrukt zoals is weergegeven in do fig. , Hierin 
zijn mst 2 wederom platgedrukte buis ui toi rui on. weergegeven 
terwijl met 9 platgedrukte buisdelen tsijn weergegeven, 
gelegen tussen de buisuiteinden. Zoals uit des?!, fig. 5 
te zien is, zijn tengevolge van het platdrukken v .'de 
boven- en onderzijde 10 van de tussengelegen buisdelen ge-
lijkvormig aan de in de fig. 4* net 7 .-weergegeven vorm van 
een samengedrukte vrije ruimte.' Hieodoor wordt de weer-
stand tegen het platdrukken van, de vrije ruimte 6 ver-
groot. Zoals de fig. 5 eveneens laat sien zijn tengevolge 
v<n het platdrukken, van de omhulling-abuis 'jV tussen de 
buiouiteinden gelegen plaatsen, compartimenten 11 ontstaan 
waarin een relatief kleine vrije ruimte 6 aanwezig is en 
waardoor -e mogelijkheid tot samendrukken van deze ruimte' t 
tengevolge vf,\n uitwendige krachten nog verder verkleind 
wordt. 

In de fig. 6, 7 en. 8 is. het bovendeel'van een omhul-
lingsbuis 12 weergegeven volgens de uitvinding. J3e buis 
12 is ook hier voorzien van platgedrukte alsmede dichtge- ' 
laste buisuiteinaen 2 en platgedrukte tussengelegen buis- • 
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delen 9 en l3.-2on.l3 hiervoor reeds .werd "beschreven- zijn 
de platgedrukte buisdelen 9.en 13: ten dele respectieve-
lijk geheel dichtgelast teneinde de splijtgassen de gele-
/ genheid te geven naar relatief koudere delen van de om-
•hullingsbuizen te ontwijken, respectievelijk teneinde de 
splijtgas sen op te sluiten in kléinere c omp art inent en. 

In de fig. 6, 7 en 8 zijn varianten weergegeven van 
de wijze waarop de platgedrukte "buisdelen 9-en 13 ten de-
le zijn dichtgelast, waardoor de splijtgassen van het ene 
compartiment naar een volgende kunnen, ontwijken. Zoals ii 
fig. 6 is weergegeven zijn daartoe de lasbanen 14 ter 
plaatse van 15 onderbroken tengevolge waarvan de splijt-
gassen kunnen ontwijken als weergegeven met pijl 16. In 
de geheel dichtgelaste voim zijn de lasbanen 14 natuur-
lijk niet onderbroken. . * 

Zoals in de fig. 7 is weergegeven zijn twee parallel 
Ie axiaal gerichte lasbanen 17 gelegd ter plaatse van de 
randen van de platgedrukte buisdelen 9 en 13 en tengevol-
ge waarvan de splijtgassen kunnen ontwijken aio wuerg-s-

r 

geven met pijl 18. 
In de fig, 8 tenslotte is een enkele axiaal gericht', 

lasbaan 19 weergegeven welke gelegd ic^Ln'het midden van 
de platgedrukte buisdelen 9 en 13 en waardoor de splijt-
gassen ter weerszijden van deze lasbaan 19 kannen ont-
wijken zoals weerg'egeven/net pijlen 20. 

Zoals in de fig. 6, 7 en 8 te .zien.is zijn de plat-
gedrukte buisdelen 9 en 13 niet in hetzelfde vlak platge-

<0 

drukt, doch. onder een hoek ten opzichte van elkaar. Bij 
wijse van voorbeeld in dit geval onder een hoek van 30°. 
Hierdoor zal.zoals hiervoor-reeds werd beschreven de on— 
hullingsbuis in alle richtingen gelijkelijk bestand zijn 
tegen de verschillende erop werkende krachten, zoals b.v 
ten gevolge van buigmomenten en knikmomenten. 
Z ' • 
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C. O F C L U S I 5 S ' . ., 

1. Y/erkwijze voor het gasdicht sluiten van de uit-
einden van omhullingsbuizen voor splijtstofelementen VOOD 

kernreactoren respectievelijk voor het sluiten van deze 
buizen op één of meerdere plaatsen gelegen tussen de uit-
einden van de buizen en welke buisuiteinden respectievelj 
de tussengelegen plaatsen van de buizen tussen twee stem-
pels zijn platgedrukt, net het kenmerk dat twee of meer-
dere dergelijke platgedrukte omhullingsbuizen naast el-
kaar respectievelijk achter elkaar geplaatst worden en 
daarna vrijwel gelijktijdig dichtgelast respectievelijk 
geheel of ten dele dichtgelast worden met behulp Van een 
energiestraallas. 

2. 'Merkwijze voor het sluiten van de uiteinden res-
pectievelijk van tussen de uiteinden g.olügen plaatsen van 
omhullingsbuizen voor splijtstofelementen volgens conclu-
sie 1, met het kenmerk, dat het dichtlasaen respectieve-

• lijk geheel of ten dele dichtlassen v ?n platgedrukte,buis 
delenj over één lasbaan respectievelijk over twee of meer 
dere parallelle lasbanen kan geschieden. 

3 o Omhullings buis voor een splijtstofelement ver-
vaardigd volgens de werkwijze beschreven in conclusie 1 
en 2, met het kenmerk dat deze voorzien is van p.lsrbge-

0 
drukte' uiteinden welke met behulp van een energiestraalla 
zijn dichtgelast. - ' 

- »? 

4, Omhullings buis voor een splijtstofelement ver- ' 
vaardigd volgens de werkwijze beschreven in conclusie 1 
en 2, met het kenmerk dat deze voorzien.-is vc.n één of • 
meerdere platgedrukte delen gelegen tussen de buisuitein-
den en d,t deze tussengelegen platgedrukte buisdelen met 
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behulp,van een energiestraallas geheel-of ten dele zij: 
dichtgelast. • . 

5. Omhullingsbuis voor een splijtstofelement volgi 
conclusie 4» met het kenmerk dat -de tussengelegen plat-
gedrukte buisdelen onder een hoek, zoals bijvoorbeeld 9! 
ten 'opzichte van elkaar zijn platgedrukt. 
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